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ياسوجارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي   

(117شماره پي در پي )1041شهريور و  مرداد، 3، شماره72دوره   

 

 ای آبي و الكلي ترياک بره  موضعي عصارهاثر 

 های موش مدل حيواني :ضايعات ليشمانيوز جلدی

 بالب سي 
 

*7نصير عارف خواه ، 7، امين اله سعادت نيا1، پيمان حق پرست1مشفع   عبدالعلي 
 ياسوج، پزشكي علوم دانشگاه، گياهان دارويي تحقيقات مرکز 7ياسوج، ايران، ياسوج، پزشكي علوم دانشگاه، ملكولي و سلولي تحقيقات مرکز1

 ياسوج، ايران

 72/7/1041 تاريخ پذيرش:      72/47/1044تاريخ وصول: 

 چكيده

 داروهوای  جوانبي  عووار   اعالم گزارش چنين هم و نيست دسترس در ليشمانيوز عليه ثریؤم واکسن که اين دليل بهزمينه و هدف: 

 بوا ترکيبوات   ارزان و عووار   بودون  و موؤثرتر  ترکيبواتي  دنبوال  به نامحقق نقاط جهان، برخي در درمان به مقاومت پيدايش و فعلي

ليشومانيوز  ضوايعات   ای آبوي و الكلوي تريواک بور    ه  موضعي عصاره اثر بررسيتعيين و  مطالعه، اين انجام از هدفلذا . هستند طبيعي

 بالب سي بود. های موش مدل حيواني ،جلدی

  

 دم قاعوده  در انگول  تلقوي   از پو   هفتگوي  2 توا  6 سونين  دربالوب سوي    نر موش سر 34 تعداد تجربي، مطالعه اين در  بررسي: روش

 گوروه  دو. گرديدند تقسيم تايي شش گروه 1 به تصادفي طور به آلوده های موش. شدند آلوده ماژور ليشمانياآماستيگوت  به ها موش

 و( شواهد  گوروه )درموان  بودون  گروه يک ،(مثبت کنترل)گلوکانتيم گيرنده گروه يک ترياک، درصد 14 الكلي و آبي های عصاره گيرنده

 يوک  روزی و مالشوي  صوورت  بوه  درمان. شد گيری اندازه ها زخم قطر درمان، شروع از قبل. شدند درمان اوسرين پماد با ديگر گروه

 استفاده با و شد گيری اندازه ضايعه قطر زخم، ابقای صورت در مجدداً درمان، دوره پايان از پ . گرفت صورت هفته دو مدت به بار

 .شدند تحليل و تجزيه توکي، نتايج تعقيبي تست وطرفه  کي ان يوار ليتحل، يزوج يتست ت  آماری آزمون از

 

 بوا  درموان  تحوت  گوروه . (> 41/4p داد) نشوان  را زخوم  قطر نظر از درمان تحت های گروه بين داری معني تفاوت آماری آناليز: ها يافته

  14غلظوت  بوا  آبوي  و الكلوي  هوای  عصواره  بوا  ديگور  هوای  درمان تحت های موش زخم اندازه. داشتند را زخم قطر کوچكترين گلوکانتيم،

دار  بوود و ايون اخوتالف از نظور آمواری معنوي       (درموان  بدون انگل کننده دريافت)کنترل های موش از کوچكتر اوسرين، پماد درصد و

 .(> 41/4pبود)
 

 تنوي،  درون شوراي   در ماژور ليشمانيا بر ترياک الكلي و آبي های عصاره تأثير خالف بر که داد نشان مطالعه اين نتايج گيری : نتيجه

 . داد نشان را کمتری اثر گلوکانتيم با مقايسه در ماژور ليشمانيا به آلوده های موش زخم اندازه ميانگين

  بالب سي، موش زي  جلدیهای الكلي و آبي ترياک، ليشمانيا عصارهکليدی: های  هواژ
 

 گروه ميكروبيولوژی ياسوج، پزشكي علوم دانشگاه ،سوجيا خواه، نصير عارفنويسنده مسئول: *
Email:nassir162@gmail.com 
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 مقدمه

 کوه  اسوت  بدن اعضای ترين مهم از يكي پوست

 و جواني ،چهره زيبايي حالت در زيادی بسيار ثيراتأت

 متفواوت  داليل دارای پوستي های ييماری. ارددابي داش

 سالک يا جلدی ليشمانيوز. هستند خود بروز منشوأ در

 و گرمسيری مناطق در شايع انگلي های بيماری از يكي

 توک  انگول  آن عامول  کوه  بووده  جهوان  گرمسويری  نيمه

 پشوه  مختلو   هوای  گونوه  آن ناقول  و ليشومانيا  سلولي

 عنووووان  بووه  و باشود  موي  وبوتومووس بفل جن  خاکي

 ايجووووواد در شوووووايع بسووووويار عوامووووول از يكوووووي

 شوده شوناخته شكل بد ضايعات و پوستي های بيماری

 نواگوار  پيامودهای  از روانوي  و روحي عوار  و اسوت

 .(1)باشد مي پوستي بيماری اين

 جلودی،  مختلو   اشكال به انسان در ليشمانيوز

ايون بيمواری    .نمايود  مي بروز احشايي و مخاطيو جلدی

به عنوان يک مشكل از جمله ايران  کشور جهان  22در 

هوای موالي و    موجب بروز زيانو بهداشتي شايع است 

ليشومانيوز جلودی از طريوق     .شوود  جاني فراوانوي موي  

از مخازن انسواني   فلبوتوموس جن  خاکي پشهگزش 

گوردد.  يا حيواني به فرد سالم يوا حيوانوات منتقول موي    

پشوه   بوه وسويله   پروماستيگوت تزريقبا  زايي بيماری

 ليشمانيا شود. انگل مي شروع انسان جلد زير خاکي به

گرانولومواتوز،   واکنش تكثير و طي يک پوست در بافت

. بهبود ايون ضوايعات   گردد مي ندول يک ايجاد منجر به

)اسكار( پ  از و ممكن است جای زخمبوده   اغلب کند

 . (1و 3)ماندگار گرددبهبود زخم 

درموان   ،با وجود شناخت طوالني ايون بيمواری  

برای آن وجوود نودارد. بورای درموان سوالک از      ي قطع

سوونتي و صوونعتي هوور دو اسووتفاده شووده   هووای  روش

از ميوان داروهوای شويميايي،     . در حال حاضر(3)است

 بيووکووه شووامل دو ترک ظرفيتووي آنتيموووان 1ترکيبووات 

، اولوين خو    باشد يم (7)و پنتوستام (1)ميگلوکانت یتجار

هوای خفيو  توا     بورای فورم  ليشومانيوز جلودی    يدرمان

در صورتي که بيماری بوه   ،شوند متوس  محسوب مي

شووكل وسوويعي پيشوورفت کوورده باشوود درمووان بووا      

. ايون ترکيبوات   گوردد  توصويه موي   (3)آمفوتريپسين بوي 

دارای عوار  جانبي متعددی مانند عوار  گوارشي، 

سردرد، نفروپاتي، کارديوميوپاتي، دردهای مفصولي و  

چنين نياز به  باشند. هم تغييرات الكتروکارديوگرافي مي

تزريقات مكرر و طول مدت درمان باعث شده است که 

ترکيبوات  بسياری از موارد سوالک بوه خووبي بوا ايون      

به اين دليل تالش برای يافتن داروهوای   ،درمان نشوند

  .1.(0)جديد ادامه دارد

های زيادی در زمينه استفاده از  پيشرفت اخيراً

گياهووان دارويووي در درمووان ليشوومانيوز حاصوول شووده 

طبيعي است. استفاده از گياهان دارويي به علت ماهيت 

خود دارای اثرات جانبي کمتوری نسوبت بوه داروهوای     

باشووند و نيووز بووه دليوول قيمووت کمتوور و   شوويميايي مووي

سازگاری بيشتر با عملكرد فيزيولوژيوک طبيعوي بودن    

ن از ا. گروهوي از محققو  (1)انود  مورد توجه قرار گرفتوه 

                                                           
1-Glucantime 
2-Pentostam 

3-Amphotricin B 
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پووسييرا  گونه های مختلفي از گياهان دارويي از جمله 

 (3)آلترا افيسينالي  ،(7)پسييرا وانهروکي، (1)آسوترالي 

در درمان ليشمانيوز  (1)نيژال ساتيواو  (0)پگانوم هارماال

بووه دسووت  انوود و نتووايج مثبتووي نيووز    اسووتفاده کوورده 

های گياهي و ترکيبات مشوتق   . عصاره(1و 6)اند آورده

. از عوامل دارويي هستندمنبع غني  از آنها احتماالً شده

های  های آلكالوئيدی و کوئينون وردهآای از فر مجموعه

ثر بر سالک در گياهان آويشن شيرازی، حنا، ؤگياهي م

 . (2)سير و بومادران گزارش شده است

الً بووه عنوووان معموووکووه اپيوووم خووام يووا تريوواک 

در بعضووي منوواطق روسووتايي  ،ضووددرد کوواربرد دارد

صوورت  ه د بو نباشو  موي ايران که از نظر سالک اندميک 

در گووردد.  موضووعي در درمووان سووالک اسووتفاده مووي  

 کوه  ددار وجود دينوع آلكالوئ 34حدود  اکيمشتقات تر

، ني، نارسوئ ني، پاپواور ني، کودئ نيموورف  :ترين آنهوا  مهم

بوا   دهايو الوئ. وجود آلك(2)دنباش مي نيتبائو  نوسكاپين

 اهيو گ نيبودن ا رثمؤ بر يليدل ک،يولوژيزياثرات قوی ف

 از لوذا هودف  . هسوتند  يهای پوسوت  زخم اميدر روند الت

موضووعي  اثوور تعيووين و بررسووي مطالعووه، ايوون انجووام

ضايعات ليشمانيوز  ای آبي و الكلي ترياک بره  عصاره

 بالب سي بود. های موش مدل حيواني ،جلدی

 

 روش بررسي

در  1311 کوه در سوال   در اين مطالعوه تجربوي  

سر موش  34شد،  انجام ياسوجدانشگاه علوم پزشكي 

بوه عنووان   هفتگوي   2 توا  6 سونين  نر نژاد بالب سي در

توورين موودل آزمايشووگاهي جهووت آلووودگي بووا   حسوواس

 شود و در از انستيتو رازی خريوداری   ليشمانيا ماژور،

 دوازده و حوورارت درجووه نظوور از اسووتاندارد شووراي 

 غووذای بووا و نگهووداری توواريكي و روشوونايي سوواعت

هووا بووا اسووتفاده از  . تمووامي آنشوودند تغذيووه اسووتاندارد

هوای فعوال دو سور     کوه از زخوم  های زنده  آماستيگوت

ای تجربوي دانشوگاه    موش آلوده که از مرکوز مقايسوه  

به صوورت تزريوق    علوم پزشكي شيراز تهيه شده بود

بعد از استريل شودن بوا   زير جلدی در ناحيه قاعده دم 

هوا بوه    شدند. از تمامي اين موشآلوده  درصد 24الكل 

موودت يووک موواه از نظوور ايجوواد زخووم بررسووي و بوورای 

هووا وجووود دارد بووا  کووه انگوول در زخووم اطمينووان از ايوون

برداری مستقيم از زخم هوا الم   استفاده از روش نمونه

های تهيه شده پ  از حدود يوک دقيقوه    تهيه گرديد. الم

آميوزی بوا    دقيقه رنگ 74فيكساسيون با الكل متانول و 

 144گيمسا، در زير ميكروسكوپ نوری با بزرگنموايي  

ليشوومانيوز بررسوي شوود و بووا ديوودن اجسووام ليشوومن،  

.گرفت ييد قرارأها مورد ت جلدی در موش
 7.  

 گوروه،  1 در تصادفي طور به آلوده های موش

هور گوروه    .گرفتند قرار تيمار مورد و شدند بندی گروه

سوور مووش بووود کووه در ناحيوه قاعووده دم بووا    6شوامل  

آماستيگوت ليشمانيا ماژور آلوده شوده بودنود. گوروه    

الكلوي تريواک و گوروه    درصد عصواره   14اول با دوز 

درصوود عصوواره آبووي تريوواک درمووان  14دوم بووا دوز 

شدند. گروه سووم بوه عنووان گوروه کنتورل مثبوت بوا        

                                                           
1-Peschiera australis 
2-Peschiera vanherokii 
3-Altharea officinalis 
4-Pegamum harmala 
5-Nigella sativa 
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داروی رايج در درمان )گلوکانتيم( به صوورت تزريوق   

ند. گروه چهارم به عنووان  گرديددرون صفاقي درمان 

گروه شاهد که تحت هيچ درماني قرار نگرفتند و گروه 

اوسرين به عنووان گوروه کنتورل منفوي و     پنجم با پماد 

هور   بدون عصاره آبي و الكلوي درموان شودند. پمادهوا    

يک بار به صورت مالشي با سواپ استريل بعد از  روز

 شدروز تكرار  10به مدت  تميز کردن ناحيه زخم ها و

قطور   )برابر با طوول دوره درموان داروی گلوکوانتيم(.   

اسوتفاده از   هوا قبول و پو  از درمان)مداخلوه( بوا      زخم

چنوين   شود. هوم   گيری  اندازه متر ميلي اساس کولي  بر

بورداری از   ها با نمونه وجود يا عدم وجود آماستيگوت

                     آميووووزی گيمسوووا در آغوووواز و   هووووا و رنوووگ  زخوووم 

نوين وضوعيت   چ پايان دوره درمان بررسي گرديد. هوم 

                       هووووا در پايووووان دوره بررسووووي و  بهبووووودی زخووووم

 ثبت گرديد.  

 اسوت  ديگوری  مواد و آلكالوئيدها حاوی ترياک

 در محلوول  بخشوي  و آب در محلوول  آن از بخشوي  که

 مبارزه ستاد از خام اپيوم يا در ابتدا ترياک. است الكل

 سوپ   .شود  تهيوه  رسمي نامه دريافت با مخدر مواد با

 یبورا . گرديود  تهيهدرصد  14 های الكلي و آبي عصاره

های تهيه شوده بوا پمواد اوسورين      عصاره ،ساخت پماد

  .گرديد مخلوط

آوری شووده بووا اسووتفاده از    هووای جمووع  داده

 ليتحل ي،زوج يت یآمار یها آزمونو  SPSSافزار  نرم

تجزيوه و   يتووک تسوت تعقيبوي    و  طرفوه  کي ان يوار

 .شدندتحليل 

 ها يافته

 هووووای موووووش گوووروه  1 بررسووووي ايووون  در

 گرفتنود.  قورار  مطالعوه موورد   )بالب سوي( آزمايشگاهي

های تهيوه   ميكروسكوپي نمونه بررسينتايج حاصل از 

های مورد مطالعه پو  از   شده از زخم قاعده دم موش

ليشوومانيا،  هووای گوتيآماسووتروز از تلقووي   34گذشووت 

هوا بوا آماسوتيگوت     صد درصدی نمونه بيانگر آلودگي

 ليشمانيا)جسم ليشمن( بود.

آنوواليز آموواری بووه منظووور مقايسووه ميووانگين    

 آزمايش تحت و شاهد های هگرو تماممساحت زخم در 

حواکي از عودم وجوود     ،قبول از درموان   ،مورد مطالعوه 

در ابتدای  ها دار بين ميانگين مساحت زخم تفاوت معني

  .>p) 41/4)بود کار

گيری مساحت زخم قبول   نتايج حاصل از اندازه

 هويچ  در .آورده شده است 1جدول در  و بعد از درمان

نگرديود.   حاصول  زخوم  قطعوي  درموان  ها گروه از کدام

درصود   14 هوای نتايج حاصول نشوان داد کوه عصواره    

بوا گوروه شواهد بودون      سهيدر مقا ترياک الكلي و آبي

انود و ايون   ثر بووده ؤکاهش مساحت زخم مو  در درمان

 (.>41/4p)دار هسووتند مقووادير از نظوور آموواری معنووي 

 درموان  تحوت  گروه در ها زخم مساحت اندازه چنين هم

 بوا  درموان  تحوت  گوروه  از کووچكتر  الكلوي  عصواره  با

آمواری   از نظور  اخوتالف  ايون  ولوي  ،بوود  آبوي  عصاره

عالوه بر اين در گروهي که از . <p)41/4)نبود دار يمعن

بوا   سوه يدر مقااوسرين در درمان زخوم اسوتفاده شود    
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مسواحت زخوم   نيز کاهش در  گروه شاهد بدون درمان

دار  مشاهده گرديد و اين مقادير از نظور آمواری معنوي   

   >p).41/4(اند بوده

گونووه  کووه هوويچ در حووالي کووه در گووروه شوواهد

در مساحت زخوم  مداخله درماني صورت نگرفته است 

و مقدار بوه دسوت آموده از نظور     وجود داشت افزايش 

   .<p) 41/4)استدار نبوده  آماری معني

 گوروه  1 در هوا  زخوم  مساحت ميانگين مقايسه

 ليووتحل از اسووتفاده بووا ،بعوود از درمووان مطالعووه مووورد

 تفواوت  آمواری  نظر از کهداد  نشانطرفه  کي ان يوار

 از پوو  هووا زخووم مسوواحت ميووانگين بووين داری معنووي

 بوا  درمان تحت گروه .داشت وجود ها بين گروه درمان

 ،بودنوود زخووم مسوواحت کوووچكترين دارای گلوکووانتيم

  ساير با گروه اين زخم مساحت اندازه ميانگين اختالف

 (.> 41/4pبود) دار معني ها گروه

 بحث

هوای مهوم و    از بيمواری  ليشمانيوز جلدی يكوي 

اندميک در برخوي از کشوورهای منواطق گرمسويری و     

در  آيد. اين بيماری اخيراً نيمه گرمسيری به حساب مي

هووای ايووران رونوود افزايشووي داشووته   برخووي از اسووتان

. درمان ليشمانيوز جلدی با داروهای شيميايي (1)است

پونج ظرفيتوي ماننود گلوکوانتيم در      آنتيموانموجود که 

سوميت، عووار     ؛راس آنها قرار دارد با معايبي نظيور 

جانبي، هزينه بواال، طوول دوره درموان و مقاوموت بوه      

. بووه ايوون دليوول امووروزه (14)دارو  همووراه بوووده اسووت

هوای   ثير عصواره أای در زمينوه تو  گسترده های پژوهش

گياهي بر روی ليشومانيوز جلودی در ايوران و منواطق     

 اندميک  ادامه دارد. 

هوای آبووي و   در  مطالعوه حاضوور، اثور عصوواره  

الكلووي تريوواک در درمووان ليشوومانيوز جلوودی بووا روش  

م يدرون تني بدن ميزبان وجود دارد و عامل ايجاد عال

 يوانيووموودل حبنووابراين اسووتفاده از  ،ليشوومانيوز اسووت

اهميوت بسوزايي دارد.    يس از گونه موش بالب زبانانيم

سوي   های موشي بالوب  به اين دليل و با استفاده از مدل

کوه فورم    ت. بوا توجوه بوه ايون    مورد ارزيابي قرار گرف

آماستيگوت انگول در ايون مطالعوه نيوز از روش درون     

سوي بوه عنووان مودلي      های موشوي بالوب   تني و از مدل

حساس جهت آلودگي با ليشمانيا ماژور اسوتفاده شود.   

در اين مطالعه عصاره ها و داروی کنترل بوه صوورت   

موضعي به کار رفتوه انود کوه از ايون نظور بوا مطالعوه        

 . (2)و همكاران شباهت دارد حجازی

 

 
 مربع متر ميلي حسب بر شاهد و درمان تحت های گروه در مطالعه تحت های موش در زخم مساحت اندازه ميانگين مقايسه: 1جدول

 داری سط  معني درمان از پ  ها زخم مساحت ميانگين درمان از قبل ها زخم مساحت ميانگين تعداد ها گروه 

41/4 12/70 73/02 6  درصد 14 آبي عصاره  

41/4 11/71 06/11 6 درصد 14 الكلي عصاره  

41/4 11/1 64/02 6  گلوکانتيم  

41/4 61/77 24/04 6  اوسرين  

41/4 64/34 14/34 6 شاهد  
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که ميانگين مساحت داد  نشان مطالعه اين نتايج

 14های آبوي   درمان با عصارههای تحت  زخم در موش

قبل و بعد از درمان درصد  14عصاره الكلي  و درصد 

ثير أتوو کووه نشووان دهنووده  داری داشووت يتفوواوت معنوو

 های آماستيگوتها در بهبود زخم و مهار رشد  عصاره

 اخووتالف بووا ايوون حووال  ،باشوود ليشوومانيا موواژور مووي 

 گروهوي  بوا  مقايسوه  در ها زخم مساحت در داری يمعن

 اسوتفاده  زخم درمان در گلوکانتيم کنترل داروی از که

 در هوا  عصواره  دهود  موي  نشوان  که گرديد مشاهده شد

 کمتوری  ثيرأت دارای گلوکانتيم کنترل داروی با مقايسه

 .هسوتند  مواژور  ليشمانيا های آماستگوت رشد مهار در

انجوام  هوای   پوژوهش بعضوي از  اين نتيجه در راستای 

بوور روی فوورم شووده بوور عصوواره گياهووان بووه ويووژه   

 نتوايج  ؛بوه عنووان مثوال    ،اماستيگوت انگل بووده اسوت  

بورای   اوليوه  درمان، مواده  زمان نظر از حاضر مطالعه

 و جاللووي مطالعووه راسووتای در داری معنووي و درمووان

 در موضوعي  اپيووم  درمواني  اثور  که باشد مي همكاران

 مودت  بوه  مواژور  ليشمانيا به مبتال سي بالب های موش

 از درصوود 2/22 دشوو مشووخ  و بررسووي هفتووه دو

 هوم  درصود  2/62و يافتند بهبود باليني نظر از ها موش

 در ليشومن  جسوم  نظور  از ضايعات هم و باليني نظر از

 حاضور  مطالعوه  در اموا  ،شودند  منفوي  مستقيم آزمايش

 هور  اثور  و شود  تقسويم  الكلي و آبي بخش دو به ترياک

 مشوخ   و سونجيده به صورت جداگانه  ها آن از کدام

 عصواره  وبووده   بخش اثر ترياک بخش دو هر که شد

با توجوه  . دارد آبي عصاره به نسبت بيشتری اثر الكلي

 زخوم  درموان  در کننوده  عفوني ضد يک الكلکه  به اين

 عصواره  ثيرأتو  در توانود  موي  بنوابراين  ،باشد مي سالک

 ترثيرگذارأت آبي عصاره به نسبت زخم بهبود در الكلي

 کوه  همكاران و فضايلي مطالعه در، اين وجودبا  .باشد

 ليشومانيوز  هوای  زخوم  روی بر مورفين اثر بررسي به

 ضوايعات  گرفت، صورت سي بالب های موش در جلدی

 از بزرگتور  وضوو   به پنجم، هفته در شده گيری اندازه

 هوای  گروه بين ضايعات اندازه متوس  و بود اول هفته

 گوروه  بوا  مقايسوه  در مورفين کننده دريافت های موش

 از دهود  موي  نشان که نداشت داری معني اختالف کنترل

 اثوری  مورفين ،ترياک عصاره در موجود ترکيبات بين

 بوا . (11)نودارد  ليشمانيا جلدی های زخم در بهبود روی

 ترکيبوات  بخشوي  اثور  دنبوال  بايود  ها يافته اين به توجه

 .باشويم  ليشومانيا  هوای  زخوم  درموان  در تريواک  ديگر

 نوووع 34 حوودود تريوواک مشووتقات در، عووالوه بوور ايوون

 پاپواورين،  کودئين،  موورفين،  ؛قبيول  از مختل  آلكالوئيد

 اثورات  بوا  که  دارد وجود تبائين و نوسكاپين نارسئين،

 گيواه  ثيرأتو  در مهمي نقش توانند مي فيزيولوژيک قوی

 .(2)باشوند  داشوته  پوسوتي  هوای  زخوم  بهبود در اپيوم

نسبت به  حاضر مطالعه در درمان مدت طول چنين  هم

 .بود کمتر مطالعه ذکر شده

چنوين مطالعوه حاضور در راسوتای مطالعوه        هم

باشوود کووه خاصوويت ضوود    موويحجووازی و همكوواران  

عصاره های هيدروالكلي گياهان مختلفي از ليشمانيای  

جمله آويشن شيرازی و بومادران در بهبود ضوايعات  
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هووا  بوور روی موووشاز ليشوومانيا موواژور  جلوودی ناشووي

  .بررسي نمودند

 با همكاران و مشفع به وسيله نيز ای مطالعه در

 هوای  زخوم  روی بابونوه  جوشوانده  و سرکه اثر عنوان

 3/12 گرفت، انجام سي بالب موش در جلدی ليشمانيوز

 پيودا  کامول  بهبوود  هفتوه  دو از بعود  هوا  موش از درصد

 شود  مشاهده ها زخم قطر مساحت در کاهش که کردند

 گوروه  و گوروه  ايون  بوين  داری معني ارتباط چنين هم و

 در. (17)شووود مشووواهده گلوکوووانتيم کننوووده دريافوووت

 ديگوور مانياييليشوو ضوود اثورات  فراوانوويهووای  پوژوهش 

 اثور  بررسي جمله از. است رسيده اثبات به نيز گياهان

 بوه زرشوک   الكلي ترشک  و عصاره گياه الكلي عصاره

 تروپيكوا  و مواژور  ليشمانيا روی بر تني درون صورت

 شووده ارزيووابي دار معنووي صووورت بووه کووه اسووت بوووده

 ثيرأتو  ارزيابي در نيز همكاران و براتي. (13و 10)است

 دارای کوه  دادنود  نشوان  اسوپند  و آويشون  گياه عصاره

 .(11)هستند ليشمانيوز ضد اثرات

 آنهوا   از مشوتق  ترکيبوات  يوا  و انگياهو  عصاره

 هوا،  کينون ها، کومارين آلكالوييدها، از غني منابع دارای

 بررسوي  و بووده  هوا  سواپونين  و فالونوييودها  ها، ترپن

 تواند مي نوين علوم از گيری بهره با ترکيبات اين اثرات

 کمتور  جانبي عوار  با جديد داروهای يافتن به منجر

 و هوا  قوار   هوا،  ويوروس  هوا،  بواکتری  ضد بر ثرترؤم و

 از گيواهي  ترکيبوات  از برخوي  .باشود مختلو    یها انگل

 سواختار  و سوياليت  در تغييور  ،DNA بوا  واکونش  طريق

 و I و II توپووايزومراز  آنوزيم  روی بور  اثر انگل، غشاء

 فعاليووووت و سوووواختار در تغييوووور آپوپتوووووز، القوووواء

 يووا ايمونوموودوليتوری اثوورات انگوول، هووای ميتوکنوودری

 پوويش سووايتوکاين پاسووخ برابوور در بوودن از محافظووت

 ضدليشومانيايي  توجوه  قابول  اثرات دارای قوی التهابي

 بر ديگر برخي و دنشو مي انگل مهار باعث و باشند مي

 نواچيزی  درمواني  اثورات  انگول  مهوار  در انتظوار  خالف

  .(16و 12)داشتند

کوش   در اين مطالعه بوه جوای اسوتفاده از خو     

پيشوونهاد هووا  دقيووق زخوومکووولي  بوورای انوودازه گيووری 

و  مورد اسفاده قرار گيرديزر ابرنامه ديجي مشود  مي

، روز افزايش يابود  71روز به  10طول دوره درمان از 

 هوای  غلظوت  بيشوتری بوا توأثير   هوای   پژوهش چنين هم

 بور  جلدی ليشمانيوز درمان ترياک در عصاره مختل 

  .شود انجام سي های بالب موش روی

 

 گيری   نتيجه

 کوه  داد نشوان  حاضور  مطالعوه  از حاصل نتايج

 روی بور  تريواک  الكلوي  و آبي عصاره درصد 14غلظت

 گروه شاهد بدون درمان با مقايسه در جلدی های زخم

 اسوتاندارد  داروی بوه  نسوبت  ولي ،داشت خوبي اثرات

 داشته ليشمانيازي  درمان در کمتری اثرات گلوکانتيم

  است  

 

 و تشكرتقدير 

پزشكي  دانشجويي نامه پايان حاصل مقاله اين

از دانشگاه علووم   IR.YUMS.REC.1398.109با کد اخالق 

آن دانشوگاه   مالي حمايت با وباشد  پزشكي ياسوج مي

 .است شده انجام
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Abstract: 
Background & aim: Given that an effective vaccine is not available against leishmaniasis, along 
with the side effects of current drugs and the emergence of resistance to treatment, researchers 
are seeking more effective, safe and low-cost natural compounds. The aim of the present study 
was to evaluate the anti-leishmaniasis effect of aqueous and alcoholic extracts of opium with 
concentration 10% on lesion of Leismania major in BALB/c mice. 
 
Methods: In the present study, thirty male BALB/c mice, 6–8 weeks of age were injected 
subcutaneously in tail-base with Leismania major amastigotes. They were randomly divided into 
five groups (n=6 per group). Two groups (aqueous and alcoholic extracts of opium with the 
concentration of 10%) as experimental and three as control (Eucerin ointment, Glucantime and 
Control, which were infected but not treated). Treatment started when the CL lesions were 
appeared and continued for 14 days. The diameter of the lesion was measured and the differences 
in the mean lesion size were assayed by paired t-test, two-way ANOVA and tokay post-hoc tests. 
 
Findings: Statistical analysis indicated significant difference (P<0.05) between treated groups in 
terms of wound diameters. The group treated with glucantime had the smallest wound diameter. 
The wound sizes of otherwise treated mice with alcoholic and aqueous extracts with concentration 
10% and eucerin ointment were smaller than those of control mice without any treatment with 
statistically significant (P<0.05). 
 
Conclusion: The results of the present study indicated that despite of the effect of aqueous and 
alcoholic extracts of opium on L. major in vivo, the mean wound size of mice infected with 
Leishmania major was less effective than glucantime. It is suggested that more studies be 
performed with the above extracts in different concentrations, along with nano carriers and in 
combination with other plant extracts. 
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